HABİTAT İÇİN GENÇLİK DERNEĞİ - WALD
BÖLGESEL LOBİCİLİK EĞİTİMLERİ

HABİTAT İÇİN GENÇLİK DERNEĞİ, DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ (WALD),
ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU VE ULUSAL DEMOKRATİK ENSTİTÜ (NDI) ORTAKLIĞINDA
GENÇLERE VE KADINLARA LOBİCİLİK EĞİTİMLERİ
Habitat için Gençlik Derneği ve Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi (WALD) ortaklığında gerçekleştirilen
Ulusal Gençlik Parlamentosu Bölgesel Koordinasyon
toplantıları ve lobicilik eğitimleri tamamlandı. Ulusal Gençlik
Parlamentosu tarafından hayata geçirilen Her Meclise Bir
Gençlik Temsilcisi Kampanyası çerçevesinde 8 adet bölgesel
koordinasyon toplantısı ve lobicilik eğitimi düzenlendi.
Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası kapsamında
gerçekleştirilecek, Millet Vekilleri, Belediye Başkan adayları, siyasi parti il teşkilatları ve siyasi parti
gençlik kolları görüşmelerinde, yerel gençlik meclisi temsilcilerinin kapasitelerini arttırmayı
hedefleyen bölgesel toplantı ve lobicilik eğitimlerine 71 kentten toplamda 238 gençlik ve kadın
meclisi temsilcisi katılım gösterdi.
21 -25 Aralık 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Gençlik ve E Katılım zirvesinde alınan karar
doğrultusunda bölgesel eğitimlerin ilki Ege Bölgesi eğitimi olarak
10-11 Ocak 2009 tarihlerinde Denizli Kent Konseyi Gençlik
Meclisi’nin katkıları ve ev sahipliğinde gerçekleşti. Bölgesel
Lobicilik eğitimine Afyonkarahisar, Aydın/Kuşadası, Balıkesir,
Denizli, İzmir/Konak, İzmir/Balçova, İzmir/Karşıyaka, Kütahya,
Manisa, Muğla/Fethiye ve Uşak olmak üzere toplamda 11
kentten 26 gençlik ve 2 kadın meclisi temsilcisi katılım sağladı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinasyon toplantısı 22-23 Ocak
2009 tarihlerinde Adıyaman Gençlik Meclisi ve Adıyaman
Gençlik ve Kültür Evi katkıları ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Adıyaman, Gaziantep, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Hakkâri’den
toplam 28 gençlik ve 2 kadın meclisi temsilcisi katılım sağladı.
Üçüncü bölgesel toplantı ise Akdeniz Bölgesi gençlik ve kadın meclislerine yönelik olarak Antalya’da
Antalya Gençlik Meclisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 31 Ocak-1 Şubat 2009 tarihlerinde
gerçekleştirilen toplantıya, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Mersin/Tarsus
kentlerinden 1 kadın ve 24 gençlik meclisi temsilcisi katıldı.
Bir sonraki bölgesel eğitim Doğu Anadolu Bölgesinde,
Malatya Gençlik Meclisi katkıları ev sahipliğinde Ardahan,
Bitlis, Bitlis/Tatvan, Erzincan, Iğdır, Malatya, Muş
kentlerinden 27 gençlik meclisi temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Gençlik meclisi sayısı düşünülerek İstanbul ve Marmara
bölgeleri ayrıldı ve 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde iki eğitim
şeklinde gerçekleştirildi. 14 Şubat 2009’da İstanbul Gençlik

meclislerine, gençlik STK temsilcilerine yönelik bir günlük
lobicilik eğitimine İstanbul Büyükşehir, Bayrampaşa,
Kâğıthane, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ilçelerinden
Habitat için Gençlik Derneği, Arı Hareketi ve AKP gençlik
kollarından toplam 28 gençlik temsilcisi katıldı. Yine 14
Şubat 2009 günü Kocaeli Gençlik Meclisi katkıları ve ev
sahipliğinde Marmara Bölgesi Koordinasyon toplantısı ve
15 Şubat 2009’da lobicilik eğitimi gerçekleştirildi. Bu
toplantıya Bolu, Bursa, Bursa/Nilüfer, Bursa/Osmangazi,
Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Kocaeli/Gölcük, Sakarya ve Yalova kentlerinden 5 Kadın ve 26 gençlik
meclisi temsilcisi katılım gösterdi.
Karadeniz Bölgesi Koordinasyon toplantısı Samsun Gençlik Meclisi ev sahipliğinde ve Yön Derneği
katkılarıyla Samsun’da gerçekleştirildi. 21 -22 Şubat 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime
Amasya, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’dan 1 kadın ve 34 gençlik
meclisi temsilcisi katılım gösterdi.
Son eğitim olarak 28 Şubat-1 Mart 2009 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Yerel Gündem 21 Topluluğu
katkıları ve ev sahipliğinde İç Anadolu Bölgesi koordinasyon toplantısı Konya’da gerçekleştirildi. İç
Anadolu Bölgesi’nden ve çevre illerden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Nevşehir/Mustafapaşa, Sivas Yozgat ve Osmaniye kentlerinden 1 kadın ve 33 gençlik meclisi temsilcisi
katıldı.
Toplantıların ilk günü Habitat için Gençlik Derneği temsilcileri ve Ulusal Gençlik Parlamentosu Eğitim
ve Koordinasyon (UGP EK) ekibi üyeleri tarafından yönlendirildi. Öncelikle toplantıya katılım gösteren
gençlik meclisleri son 3 aylık dönemde yaptıkları çalışmaların sunumlarını gerçekleştirdiler.
İkinci oturum olarak Bir Gençlik Hikâyesi Projesi’nin eğitimi gerçekleştirildi. Bir Gençlik Hikâyesi
Projesi, Nisan 2007’den bu yana cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda savunuculuk faaliyetlerinin
yürütüldüğü ve Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden; 3- Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek
ve kadının güçlendirilmesini sağlamak, 4- Çocuk ölümlerini azaltmak, 5- Anne sağlığını iyileştirmek, 6HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılan bir
projedir.
Eğitim, sırasıyla Dünya’daki cinsel sağlık üreme sağlığı
istatistikleri, ülkemizdeki durum, üreme sağlığı
alanındaki uluslararası toplantılar ve üniversiteli
gençlerle yapılan röportajları konu olarak içeren kısa
film ile yönlendirildi. Dört ana bölümden oluşan filmde
her bölümün sonunda film durdurularak katılımcılar
konu üzerinde tartıştı. Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonların ne kadar hızlı şekilde yayıldığı, HIV ile
yaşayan kişilere yapılan ayrımcılık, kadın ölüm
oranlarının yüksekliği ve rakamları çarpıcılığı ve özellikle de gençlerin üreme sağlığı konusundaki bilgi
eksikliği üzerine yapılan tartışmalar sonucunda cinsel sağlık üreme sağlığı eğitimlerinin ilk ve orta
müfredatına girmesi fikri katılımcılar tarafından desteklendi. Gençlik meclisleri olarak Bir Gençlik
Hikâyesi projesine desteklerin devam edeceği vurgulandı.

“Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” Kampanyası öncesindeki eğitim olan Ege Bölgesi toplantısında,
diğer toplantılardan farklı olarak Kampanyanın oturumu gerçekleştirildi. Ulusal Gençlik Parlamentosu
Eğitim ve Koordinasyon Ekibi (UGP EK) üyeleri kampanya iş planı üzerinden Gençlik ve E-Katılım
Zirvesi’nden bu yana yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2006 yılında uygulanan Seçilmek
İstiyorum kampanyası elde edilen tecrübeler doğrultusunda hazırlık çalışmalarında yapılması ve
dikkat edilmesi gereken noktalar konuşuldu. Oturumun sonunda Ege Bölgesi gençlik meclislerinin
birçoğunun kampanya faaliyetlerine hazır oldukları görüldü.
Ege Bölgesi Toplantısı’nın ardından gerçekleştirilen 7 bölgesel toplantıda 14 Ocak 2009’da başlayan
ve belli mesafeler kat edilen Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi kampanyasının değerlendirmesi
yapıldı. İş planı çerçevesinde, bu güne kadar elde edilen kazanımlar, gelişmeler ve politikacıların
tepkileri değerlendirildi. Yine iş planı çerçevesinde yapılması planlanan siyasi parti temsilcileriyle
görüşmeler fikir alışverişi ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirildi.
Bu iki oturumun yanı sıra, bölgesel koordinasyon toplantılarında YG-21 Programı, Kent Konseyi ve
gençlik meclisleri süreci, başta Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak ve Türkiye’de Gençlik Ağlarının
Güçlendirilmesi projeleri olmak üzere Habitat için Gençlik Derneği ve Ulusal Gençlik Parlamentosu
ortaklığında uygulanan projelerin tanıtımları gerçekleştirildi.
Ulusal Gençlik Parlamentosu Bölgesel Koordinasyon
toplantılarının ikinci günü Lobicilik Eğitimi Ulusal
Demokratik Enstitü’den (NDI) Dilek Ertükel ve Mevlüde
Sahillioğlu tarafından gerçekleştirildi.
NDI ülke direktörü Dilek Ertükel sunum öncesinde NDI’ın
hedefleri ve çalışmalarından bahsetti. Farklı ülkelerde
çalışmalar yürüten NDI’ın demokrasiyi geliştirmek
hedefiyle projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.
Dilek Ertükel sunumuna savunuculuk, “advocacy” ve lobiciliğin tanımını yaparak başladı. Hakların
bilinmesi yaygınlaştırılması ve politikacılarla ilişkide bilgi sahibi olmanın, İletişimin, temsiliyetin,
ilişkileri dengeli tutmanın ve güven sağlamanın önemini vurguladı. Sonrasında lobiciliğin 8 adımından
bahsederek olmazsa olmaz bilgi ve davranışların ipuçlarını verdi.
Eğitim ikna teknikleriyle devam etti. Özellikle medya ve politikacılarla gerçekleştirilecek görüşmelerde
kısa zamanda en etkili mesajı vermenin dikkat çekmek ve başarılı olabilmek için kritik olduğunu
belirtti. Yapılacak görüşmelerde karşımızdakini dinlemenin konuşmak kadar önemli olduğunu
vurgulayarak eğitimin sunumdan oluşan bölümü sonlandırıldı.
Eğitimin öğleden sonraki bölümünde uygulamalar
gerçekleştirildi. Katılımcılar bu bölümde taze bilgilerini ve
iletişim tekniklerini deneme şansı yakaladılar.
İlk uygulamada Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi
Kampanyası konusunun tartışıldığı bir televizyon programı
canlandırıldı. Katılımcılar, gazeteciler, STK temsilcileri,
gençlik meclisleri temsilcileri, işsiz gençler, gençlik
çalışmaları uzmanları olmak üzere gruplara ayrıldılar. 30

dakikalık hazırlanma süresinin ardından her grubun bir temsilcisi tarafından tartışıldı. Gruplarda
hazırlanan konuşmalar ve sorular kampanyanın ortaya çıkarıcısı olan gençlik meclisi temsilcilerine
yönlendirildi. Farklı gruplardan gelen sorular ve
argümanlara karşılık vermeye ve gençlerin yerel siyasette
aktif rol oynamasının önemini anlatmaya çalışan katılımcılar
önemli bir tecrübe kazandı. Uygulama, katılımcıların ve
eğitmenlerin geri bildirim ve tavsiyeleriyle sona erdirildi.
Televizyon programı uygulamasından sonra siyasi parti
temsilcileriyle
yapılması
planlanan
görüşmelerin
uygulamaları gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda bir katılımcı
siyasi parti başkanı rolüne, diğer iki katılımcıysa gençlik
meclisi temsilcileri sıfatıyla bilgilerini ve becerilerini test etme imkânı buldular. 3 farklı grup
tarafından gerçekleştirilen bu uygulamada gençlik meclisi temsilcileri kısıtlı zamanlarda, yoğun seçim
sürecindeki siyasi parti liderlerini listelerinde gençlere yer vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştılar.
Ulusal Gençlik Parlamentosu Bölgesel Toplantı Programı aşağıdaki gibi uygulanmıştır;

Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi Kampanyası
Lobicilik Eğitimleri Programı

1. Gün

Ulusal Gençlik Parlamentosu Yerel Eğitim Müfredatı

…. – 13.00

Otele Girişler

13.00 – 14.00

Öğle Yemeği

14.00 – 15.30

Bir Gençlik Hikayesi Projesi

15.30 – 15.45

Kahve Arası

15.45 – 17.00

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi

17.00 – 18.30

Habitat&UGP Projeler – Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi

2. Gün

10:00

Lobicilik Eğitimi

Programı gözden geçirme

Katılımcıların ve uygulamaların kolaylaştırıcılarının kendini tanıtmasının ardından;
uygulamaların hedef ve amaçlarının kısaca gözden geçirilmesi

10:30

Sunum: Bir lobicilik kampanyasında etkin iletişim ve ikna etmenin
temelleri nelerdir?

Bu oturum mesaj geliştirme ve mesajı iletmek üzerine odaklanacaktır.
Oturumda özellikle savunuculuk çalışmalarını destekleyecek argümanların geliştirilmesinde
ve iletilmesinde sözsüz iletişim teknikleri ve uygun bir dil kullanımı üzerinde durulacaktır.
Oturumda, bu tekniklerin birebir iletişim, panel formatı, grup sunumları ve medyayla
görüşmelerde nasıl kullanılacağı ele alınacaktır.

12.00

Grup Çalışması

13:00

Öğle yemeği

14:00

Sunum - Devam

15.00

Kahve Arası

15:15

Uygulama: Siyasi parti temsilcileri ile toplantıların canlandırılması

Bu uygulamada farklı siyasi parti temsilcilerinin “Her Meclise Bir Gençlik
Temsilcisi” kampanyası için destek sağlama hedefiyle birebir görüşmeleri canlandırılacak.

Uygulamanın anlatılması

14:00
14:05

Küçük grup çalışması
Canlandırma

14:30
15:15

Değerlendirme ve tartışma

17:00

Genel Değerlendirme

17:15

Günün sonu

